
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 17 DE

FEBRER DEL 2017 PER  POSAR A DISPOSICIÓ DELS ALUMNES DELS CENTRES

EDUCATIUS DE REUS LES RUTES CULTURALS DE LA CIUTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El passat 21 de novembre es van presentar els “7 tresors del patrimoni cultural de Reus”

escollits pels ciutadans mitjançant una votació popular, com a acte previ a la celebració de

“Reus Capital  de  la  Cultura  Catalana 2017”.  Els  guanyadors  es  van triar  entre  trenta

candidatures que incloïen elements del Seguici de la Festa Major, la Setmana Santa, la

gastronomia, l’arquitectura o la cultura popular reusenca.

Els set guanyadors van ser els gegants, la Tronada, les Tres Gràcies, el campanar, el Ball

solemne  curt  de  l’Àliga  a  la  Mare  de  Déu  de  Misericòrdia,  el  vermut  i  la  Plaça  del

Mercadal. Per a sorpresa del Grup Municipal de Ciutadans, aquest resultat no inclou cap

edifici del valuós patrimoni arquitectònic i cultural amb què compta la nostra ciutat, com

per exemple la Casa Navàs o l’Institut Pere Mata, que van quedar en vuitena i desena

posició respectivament, o la Casa Rull o la Casa Gasull, que ni tan sols apareixen com a

candidates. També sobta que no hagi quedat entre els “7 tresors” el  nostre reconegut

Teatre Fortuny, que durant molts anys ha estat el segon teatre de Catalunya i que en

aquesta votació va quedar en onzena posició.

Vistos  aquests  resultats,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  considera  que  la  cultura

reusenca que es promociona des de l’Ajuntament -i fins fa poc des de l’IMAC, organisme

ja dissolt- potser està excessivament bolcada en els elements festius populars i deixa molt

de  banda  el  magnífic  patrimoni  arquitectònic  i  cultural  de  Reus,  especialment  el

modernista, que ha contribuït en gran mesura a donar fama i nom a la nostra ciutat. Per

això,  es  pot  concloure  que  potser  la  ciutadania  en  general,  i  els  joves  en  especial,

desconeixen moltes de les nostres joies arquitectòniques que potser són més apreciades

pels de fora que per la majoria dels reusencs que conviuen amb elles.

Amb motiu de la capitalitat  de la Cultura Catalana que Reus exercirà durant el  2017,

s’estan elaborant diferents rutes amb l’objectiu de promocionar el nostre patrimoni. Per a



Ciutadans és imprescindible difondre i donar a conèixer aquestes rutes entre els nens i

joves de Reus que estan estudiant i formant-se, i que són el futur de la cultura de la ciutat.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Encarregar als tècnics de les regidories de Cultura i Ensenyament que adaptin les

esmentades  rutes  als  estudiants  dels  centres  educatius  de  Reus,  amb  l’objectiu  que

coneguin  i  aprenguin  a  apreciar  el  nostre  valuós  patrimoni  arquitectònic,  industrial,

històric, etc. Aquesta adaptació s’ha d’elaborar tenint en compte les característiques dels

cursos i dels alumnes que hi participaran.

Segon. Que les esmentades regidories donin a conèixer i ofereixin gratuïtament aquestes

rutes a tots els centres educatius de Reus, i els animin a que les realitzin com una activitat

més dins dels seus plans d’estudis.

Tercer. Que aquestes rutes estiguin disponibles per al curs escolar 2017-2018.

   

Reus, 13 de febrer del 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


